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WstĊp

Finansowanie typu mezzanine to zbiorcze okreĞlenie dla hybrydowych form
finansowania. Stanowi pomost miĊdzy dwoma gáównymi rodzajami finansowania:
kapitaáem obcym i wáasnym – stąd cechy zarówno dáugu, jak i kapitaáu wáasnego.
DziĊki swojej konstrukcji jest w stanie sprostaü niedoborom finansowym, które nie
mogą zostaü uzupeánione przez tradycyjne formy finansowania.
Istnieją róĪne rodzaje finansowania typu mezzanine, przy czym kaĪdy z nich ma
wáasną unikalną charakterystykĊ1. NajczĊĞciej spotykane formy finansowania typu
mezzanine to poĪyczka podporządkowana (subordinated loan), kredyt partycypacyjny (participation loan), „cicha” partycypacja („silent” participation), partycypacja
w zyskach i obligacje zamienne na akcje; moĪliwoĞci konstruowania takich form
finansowania są niemal nieograniczone.
Cechą wspólną róĪnych instrumentów mezzanine jest to, Īe mogą byü tworzone
elastycznie i przyjmowaü wiele róĪnych form, a takĪe moĪna je áączyü na wiele

1

Szerzej zob.: J. Grzywacz, Kapitaá w przedsiĊbiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2008, s. 46.
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sposobów, aby zapewniü optymalne rozwiązania z punktu widzenia konkretnych
potrzeb finansowych spóáki.
Z badaĔ wynika, Īe inwestycje typu mezzanine generują zyski wyĪsze od tradycyjnych bankowych stóp procentowych, ale niĪsze niĪ wymagane przez wiĊkszoĞü
inwestorów kapitaáowych2. Poziom kontroli przez emitenta jest silnie uzaleĪniony od
rodzaju wybranego instrumentu finansowania typu mezzanine. Niektóre instrumenty
zawierają umowne prawa do zatwierdzania i kontroli, a nawet sytuują emitenta jako
uczestniczącego przedsiĊbiorcĊ, podczas gdy w innych typach dostawca kapitaáu
mezzanine wystĊpuje tylko jako wierzyciel.
MoĪliwych jest kilka kombinacji wynagrodzenia staáego i zaleĪnego od efektów
finansowych spóáki dla inwestorów, od wypáaty wysokich odsetek, do wypáaty odsetek poáączonej z moĪliwoĞcią zakupu akcji spóáki po uprzednio ustalonej (niĪszej)
cenie (jest to tzw. equity kicker)3.
W Europie rynek mezzanine zacząá rozwijaü siĊ pod koniec lat 80. NajwiĊkszymi
dostawcami kapitaáu tego typu są tu wyspecjalizowane fundusze private equity. Ponadto kapitaáu mezzanine udzielają takĪe banki inwestycyjne, fundusze emerytalne
i hedgingowe.
W niniejszym opracowaniu zostanie scharakteryzowany rynek mezzanine w Europie w Ğwietle danych statystycznych, gáównie na podstawie wyników badaĔ
prezentowanych w Yearbook EVCA i innych raportach przygotowywanych na zlecenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Te prezentacje wskazują na wagĊ
przywiązywaną do badanego instrumentu finansowego, a takĪe przedsiĊbiorstw ze
wszystkich segmentów, w tym MSP, przez instytucje Unii Europejskiej. Opracowują
one politykĊ, która ma na celu zmniejszanie luki finansowej, a wiĊc unowoczeĞnienie
i poprawĊ infrastruktury finansowej.

1. Rynek mezzanine w Europie

W raporcie European Acquistion Finance, Debt Report 2010 przedstawiono
wyniki badaĔ przeprowadzonych w formie ankiety online, która zostaáa wysáana do
ponad 35 instytucji finansowych zajmujących siĊ udzielaniem poĪyczek w Europie.
Jednym z poruszonych zagadnieĔ byáo finansowanie mezzanine, z którego wynika,
iĪ specjalistyczni dostawcy kapitaáu mezzanine w 2011 r. bĊdą jego gáównymi dostarczycielami. Na drugim miejscu pod wzglĊdem aktywnoĞci w sektorze finansowania
kapitaáem mezzanine są banki, zaĞ na ostatnim pozostaáe fundusze (por. rysunek 1).
Komentarza do tego pytania udzieliá Gordon Watters z Ares Capital Europe, który
stwierdziá, iĪ z powodu malejącej oczekiwanej stopy zwrotu z zainwestowanego
2

Por. Mezzanine Finance, Final Report, European Commission 2007, s. 37
Szerzej zob. M. Sulima, Pozyskiwanie przez spóákĊ dáugu podporządkowanego (mezzanine), [w:]
M. Panfil, Finansowanie rozwoju przedsiĊbiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2008, s. 422.
3
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kapitaáu banki bĊdą coraz mniej wchodziáy w inwestycje mezzanine. Niemniej
jednak zauwaĪalny wzrost zainteresowania finansowaniem mezzanine przez np.
fundusze emerytalne spowoduje, iĪ rynek mezzanine w Europie bĊdzie siĊ nadal
rozwijaá4.
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Rysunek 1. Przewidywana aktywnoĞü dostawców kapitaáu mezzanine w 2011 r.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: European Acquisition Finance. Debt Report 2011, s. 16.

Z badaĔ przeprowadzonych przez Fitch Ratings wynika, iĪ rynek mezzanine
w Europie charakteryzowaá siĊ trendem rosnącym od początku lat 90., szczególnie
w latach 2002–2006. W 2006 r. nastąpiáo apogeum i wartoĞü transakcji mezzanine
w tym roku wyniosáa 13,3 mld euro. W 2007 r. nastąpiá spadek ich wartoĞci, aĪ
o prawie 3 mld euro. Za przyczynĊ uwaĪa siĊ zbyt liberalne podejĞcie banków do
kwestii udzielania kredytów. W 2008 r. nastąpiáo dalsze zmniejszenie wartoĞci transakcji mezzanine. Spadek ten byá znaczny, gdyĪ wartoĞü transakcji w 2008 r. wyniosáa
okoáo 2,2 mld euro. Wpáyw na tĊ sytuacjĊ miaá kryzys finansowy na Ğwiecie, który
przyczyniá siĊ takĪe do kryzysu na rynku kapitaáowym5. PoniĪszy rysunek obrazuje
rozwój rynku mezzanine w Europie w latach 2003–2008.

4

European Acquisition Finance, Debt Report 2011, s. 16.
ABC Mezzanine – portal zajmujący siĊ finansowaniem mezzanine, stworzony przez BRE Bank: www.
mezzanine.com.pl.
5
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Rysunek 2. Rozwój rynku mezzanine w Europie w latach 2003–2008
ħródáo: S. PopáoĔski, Koncepcja modelu funkcjonowania funduszu mezzanine, 2009 s. 19.

KaĪdego roku European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)
przygotowuje raport dotyczący dziaáalnoĞci funduszy obracających kapitaáem private
equity, które w Europie, jak wiemy, są najwiĊkszymi dostawcami kapitaáu mezzanine.
W tym celu EVCA opracowaáo ankietĊ, która byáa przekazana firmom zajmującym siĊ
kapitaáem private equity (w tym takĪe typu mezzanine). Wszystkie informacje statystyczne zostaáy zebrane na podstawie ankiety online oraz uzupeánione o informacje
znajdujące siĊ na stronach internetowych poszczególnych wyspecjalizowanych funduszy
private equity. Badanie z roku 2011 byáo przeprowadzone w 30 krajach europejskich6.
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Rysunek 3. àączna wartoĞü Ğrodków zgromadzonych na inwestycje mezzanine
w Europie w latach 2009–2010
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Yearbook 2011, EVCA, s. 12.
6

Yearbook 2011: Methodology and Definitions, EVCA, s. 2.
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Jak wynika z powyĪszego rysunku, áączna wartoĞü Ğrodków zgromadzonych na
inwestycje mezzanine w caáej Europie w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009
wzrosáa o 89,9%. Z dokáadniejszych danych moĪna wywnioskowaü, Īe najwiĊcej
Ğrodków zgromadziáy wyspecjalizowane fundusze private equity w Austrii (190
tys. euro), Finlandii (60 tys. euro), Francji (152 tys. euro), Niemczech (301 tys. euro),
Szwajcarii (ponad 146 tys. euro), Wielkiej Brytanii (ponad 98 tys. euro). Wzrost
wartoĞci zgromadzonych Ğrodków na inwestycje mezzanine moĪe równieĪ Ğwiadczyü
o ogólnym wzroĞcie zainteresowania inwestorów tą formą finansowania w Europie.
EVCA opracowuje takĪe raporty dotyczące funduszy private equity w Europie
ĝrodkowo-Wschodniej. Na podstawie raportu EVCA Central and Eastern Europe
Statistics 2010 w krajach tej czĊĞci Europy wartoĞü Ğrodków zgromadzonych na inwestycje mezzanine przez fundusze private equity w latach 2007–2010 wykazywaáa
tendencjĊ malejącą.
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Rysunek 4. WartoĞü Ğrodków zgromadzonych na inwestycje mezzanine
w Europie ĝrodkowo-Wschodniej w latach 2006–2010
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Central and Eastern Europe Statistics 2010 by CEE Task Force EVCA, s. 61;
Central and Eastern Europe Statistics 2009 by CEE Task Force EVCA, s. 5; Central and Eastern Europe Statistics 2008 by
CEE Task Force EVCA, s. 6.

2. Finansowanie mezzanine dla MSP w Europie

Poziom rozwoju rynku finansowania typu mezzanine jest zróĪnicowany w krajach europejskich, zwáaszcza w odniesieniu do MSP. Podczas gdy MSP w niektórych
paĔstwach mogą korzystaü z szerokiej gamy róĪnych produktów, inne kraje mają
w tej dziedzinie jeszcze wiele do nadrobienia7.
7
Związek Banków Niemieckich (www.germanbanks.org), we wspóápracy z Federacją Przemysáu Niemieckiego (BDI), ma kluczowy wkáad w podnoszenie ĞwiadomoĞci na temat znaczenia kapitaáu mezzanine.
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Mimo Īe anioáowie biznesu są waĪnym Ĩródáem finansowania typu mezzanine
dla MSP, a wiele sieci anioáów biznesu jest aktywnych w Europie, ich potencjaá
w zakresie moĪliwoĞci dostarczania kapitaáu jest zróĪnicowany8.
PoniĪej zaprezentujemy wyniki badaĔ pokazujące absorpcjĊ omawianego instrumentu finansowego przez MSP w podziale na:
• upper-tier – najwyĪej sytuowane, w ratingu BBB i wyĪej,
• middle-tier – niĪej sytuowane, w ratingu B–BBB,
• lower-tier – w ratingu poniĪej B.
Tradycyjny rynek finansowania typu mezzanine stanowią najwyĪej sytuowane
MSP. Mają one czĊsto zapotrzebowanie na wyĪsze kwoty (ok. 2 mln euro). Winny
mieü doĞwiadczenie w branĪy, stabilne przepáywy pieniĊĪne i legitymowaü siĊ
kreatywnym zespoáem zarządzającym. Ze wzglĊdu na stosunkowo wysokie koszty
dostawcy mezzanine koncentrują siĊ na rynku najwyĪej sytuowanych w ratingu MSP,
szukając najwyĪszego zwrotu z zainwestowanych Ğrodków.
W segmencie niĪej sytuowanych w ratingu instrument ten jest stosowany jako
uzupeánienie juĪ wykorzystywanego finansowania dáuĪnego lub kapitaáowego.
Aby firmy najniĪej sytuowane w ratingu mogáy korzystaü z tego typu finansowania, powinny mieü zapewnione wsparcie finansowe instytucji publicznych lub
prywatnych oraz w postaci doradztwa i mentoringu.
Mimo wysiáków podejmowanych przez dostawców finansowania i wsparcia ze
strony sektora publicznego rozwój rynku finansowania typu mezzanine w Europie –
poza komercyjnym rynkiem finansowania najwyĪej sytuowanych MSP (upper-tier)
– ogranicza siĊ gáównie do górnego segmentu rynku niĪej sytuowanych MSP (middle-tier)9. NaleĪy podkreĞliü raz jeszcze, Īe niĪej i najniĪej sytuowane MSP stanowią
áącznie zdecydowaną wiĊkszoĞü maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w Europie. Jak
stwierdziáa grupa europejskich ekspertów, obecnie wystĊpuje wyraĨne zapotrzebowanie na wiĊkszą iloĞü kapitaáu obarczonego ryzykiem w przedziale kwotowym do
200 tys. euro.
Ze wzglĊdu na duĪe ryzyko związane z tą formą finansowania oraz z powodu
kryzysu finansowego w 2008 r. dziaáalnoĞü dostawców kapitaáu mezzanine zostaáa
ograniczona. Dlatego w 2009 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), aby wspieraü
przedsiĊbiorstwa z sektora MSP, postanowiá stworzyü specjalny fundusz mezzanine
w ramach instrumentu Mezzanine Facility for Growth (MFG), który ma za zadanie
zmniejszyü powstaáą lukĊ kapitaáową.
Fundusz ten posiada Ğrodki w wysokoĞci 1 mld euro, przeznaczone w formie
kapitaáu mezzanine na inwestycje w rozwijające siĊ i innowacyjne firmy europejskie. Gáównym celem MFG jest dostarczenie alternatywnej formy finansowania
przedsiĊbiorstwom, które znajdują siĊ w fazie ekspansji, i firmom technologicznym
8

Szerzej: B. Mikoáajczyk, M. Krawczyk, Anioáowie biznesu a MSP, Difin, Warszawa 2007, s. 20.
W Niemczech MBG, które są organizacjami non-profit sektora prywatnego, angaĪują siĊ w proces
zapewnienia finansowania typu mezzanine niĪej i najniĪej sytuowanym MSP.
9
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w póĨniejszej fazie rozwoju. Warunki tej formy finansowania są dopasowywane
indywidualnie do potrzeb przedsiĊbiorstwa. Okres 2011–2012 jest kluczowy dla
wdroĪenia tego instrumentu. Oczekuje siĊ, iĪ Ğrodki przeznaczone na mezzanine przez
EFI w roku 2012 wyniosą 250 mln euro, zaĞ w 2013 r. 290 mln euro. Oznaczaáoby
to, Īe do koĔca 2012 r. zostanie wykorzystane okoáo 80% Ğrodków przewidzianych
na ten cel przez EFI10. Wykres poniĪej przedstawia wartoĞü Ğrodków przeznaczonych
na mezzanine w latach 2009–2013.
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Rysunek 5. WartoĞü Ğrodków przeznaczonych na finansowanie mezzanine
przez MFG w latach 2009–2013
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: EIF Annual Report 2010, s. 12, 22 oraz EIF Corporate Operational Plan
2011–2013, s. 18.

Kolejną inicjatywą w ramach Programu Ramowego na rzecz KonkurencyjnoĞci i Innowacji – Competitiveness and Innovation Programme – CIP) dla okresu
2007–2013 są gwarancje kapitaáowe dla instytucji, które oferują produkty mezzanine11.
Gáównym celem udzielania gwarancji jest zwiĊkszenie moĪliwoĞci i uáatwienie
uzyskania finansowania przez przedsiĊbiorstwa z sektora MSP. WartoĞü udzielanych
gwarancji kapitaáowych wynosi do 50% wartoĞci jednostkowych transakcji. Maksymalna wartoĞü udzielanych gwarancji nie moĪe przekroczyü 500 tys. euro dla jednego
przedsiĊbiorstwa z sektora MSP. Gwarancje te są udzielane na okres 10 lat i nie są
obarczone opáatami gwarancyjnymi12.
Poziom rozwoju alternatywnego Ĩródáa finansowania, takich jak finansowanie
mezzanine, w krajach europejskich jest znacznie zróĪnicowany. PrzedsiĊbiorstwa
10

Annual Report 2010, European Investment Fund, s. 20.
B. Mikoáajczyk, Mechanizmy gwarancyjne dla kredytów i inwestycji kapitaáowych MSP, [w:] Wspóáczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiĊbiorstw i ubezpieczeĔ, B. Káosowska (red.),
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika, ToruĔ 2008, s. 386.
12
http://www.eif.org.
11
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z sektora MSP czĊsto mają trudnoĞci w pozyskaniu kapitaáu mezzanine, gdyĪ obecnie
tylko niewielka liczba funduszy oraz instytucji finansowych udziela tego typu finansowania o mniejszych wartoĞciach (do 250 tys. euro). Niemniej jednak kilka paĔstw
prowadzi specjalne programy, które mają na celu wspieranie dziaáalnoĞci maáych
Ğrednich przedsiĊbiorstw poprzez finansowanie mezzanine. NaleĪą do nich m.in.:
• Niemcy – instytucja: Mittelständische Beteiligungsgesellschaften,
• Austria – instytucja: Austria Wirtschaftsservice,
• Francja – instytucja: OSEO13.
Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (MGB) oferuje gáównie ciche partnerstwo dla MSP w Niemczech, które korzystają z gwarancji udzielanych przez
German Guarantee Banks.
Finansowanie obejmuje caáy wachlarz przedsiĊwziĊü, od uruchomienia dziaáalnoĞci, poprzez przeniesienie wáasnoĞci, aĪ do inwestycji w przedsiĊbiorstwa innowacyjne. WielkoĞü inwestycji waha siĊ miĊdzy 50 tys. euro a 2,5 mln euro, co oznacza,
Īe finansowanie obejmuje niĪej i najniĪej sytuowane MSP. Ciche partnerstwo jest
atrakcyjne dla szybko rozwijających siĊ firm finansowanych przez fundusze venture
capital, gdyĪ MBG nie ingeruje w politykĊ firmy14.
AWS – Austria Wirtschaftsservice – wĞród wielu instrumentów finansowych oferuje
gwarancje dla inwestycji mezzanine. Pokrywając czĊĞü ryzyka inwestora, program
zawiera zachĊty do inwestowania w MSP za pomocą instrumentów kapitaáowych lub
quasi-kapitaáowych. Gwarancja obejmuje 50% kapitaáu zainwestowanego w MSP.
Maksymalna gwarantowana kwota finansowania kapitaáem wáasnym i mezzanine
wynosi 1 mln euro (dostarczona przez jednego lub wiĊcej inwestorów) na pojedynczą
firmĊ. Program jest w szczególnoĞci kierowany do prywatnych inwestorów, którzy
inwestują w máode, innowacyjne lub rozszerzające swoją dziaáalnoĞü firmy. Z doĞwiadczeĔ AWS wynika, Īe okoáo 75% gwarantowanych inwestycji jest dokonywanych za
poĞrednictwem instrumentów finansowych typu mezzanine. ĝrednia wartoĞü gwarancji
kapitaáowej udzielanej przez austriacki bank wspierający, AWS, wynosi 90 tys. euro15.
OSEO oferuje szeroką gamĊ instrumentów mezzanine. Gáówny produkt – Contrat
de Développement Participatif – jest kombinacją poĪyczek i gwarancji udzielanych
przez OSEO. Pozostaáe „tradycyjne” gwarancje oferowane przez OSEO (dla przedsiĊbiorstw znajdujących siĊ w fazie start-up, rozwoju bądĨ prowadzących dziaáalnoĞü
innowacyjną) mogą równieĪ stanowiü zabezpieczenie dla inwestycji mezzanine
udzielanych przez banki. Contrat de Développement Participatif jest dostĊpny dla
MSP oraz wiĊkszych firm16.
Produkt jest wdraĪany we wspóápracy z bankami komercyjnymi. Istnieją dwa
warianty, przy czym w obu jako elementy wspierające stosuje siĊ kombinacjĊ po13
14
15
16

http://www.europarl.europa.eu.
http://www.bvk-ev.de/privateequity.php/.
Mezzanine Finance, Final Report, European Commission 2007, s. 53.
Reinforcing SME own funds: Mezzanine Finance and guarantee solutions, AECM, May 2010, s. 7.
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Īyczki podporządkowanej i gwarancji. W pierwszym przypadku OSEO/BDPME,
bank wspierający MSP, dziaáający w ramach OSEO, wspóáfinansuje do 50% kosztów
projektu w formie poĪyczki podporządkowanej, w zaleĪnoĞci od wielkoĞci wartoĞci
niematerialnych stanowiących czĊĞü kosztów projektu. Zarówno bank komercyjny,
jak i OSEO/BDPME korzystają nastĊpnie z gwarancji OSEO/Sofaris, funduszu
gwarancyjnego istniejącego w ramach OSEO, który pokrywa maksymalnie do 60%
ryzyka. W drugim wariancie projekt jest w caáoĞci finansowany przez OSEO/BDPME. Z kolei ryzyko dzielą OSEO/BDPME, Sofaris oraz bank komercyjny. OSEO/
Sofaris gwarantuje do 60% kosztów projektu, pozostaáe 40% ryzyka jest dzielone
równomiernie pomiĊdzy OSEO/BDPME i bank komercyjny. Dlatego dziĊki Ğrodkom
publicznym dostarczanym w postaci gwarancji oraz poĪyczce podporządkowanej
w wysokoĞci do 80% kosztów projektu silnie dziaáa mechanizm dĨwigni finansowej,
wspierany Ğrodkami publicznymi17.
Kapitaá mezzanine w Polsce jest przekazywany MSP równieĪ przez Caresbac
Polska SA, który zostaá stworzony przez SEAF (Small Enterprise Assistance Funds)
w 1992 r. w celu wspierania dziaáalnoĞci maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w Polsce.
Fundusz ten inwestuje w przedsiĊbiorstwa dziaáające w róĪnych sektorach gospodarki,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem firm, które charakteryzują siĊ wysokim potencjaáem
wzrostu oraz których dziaáalnoĞü jest ukierunkowana na eksport. Fundusz ten inwestuje w przedsiĊbiorstwa maáe i Ğrednie, których roczny przychód wynosi miĊdzy
150 tys. dolarów a 1 mln dolarów i które zatrudniają od 15 do 100 pracowników18.
Z powyĪszego wynika, Īe produkty mezzanine dostarczone przez europejskie
instytucje mogą mieü róĪną postaü: począwszy od gwarancji udzielanych dla inwestycji mezzanine, po oferowanie kapitaáu mezzanine razem z gwarancjami19. Oprócz
wymienionych instytucji z Europy Zachodniej warte uwagi są równieĪ dwie w Europie
ĝrodkowo-Wschodniej: The Credit and Export Guarantee Fund (Estonia) oraz The
Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (Czechy). Obie te instytucje oferują maáym i Ğrednim przedsiĊbiorstwom wyáącznie kapitaá mezzanine bez gwarancji.

ZakoĔczenie

Z przeprowadzonych rozwaĪaĔ wynikają nastĊpujące wnioski:
• Poziom rozwoju rynku finansowania typu mezzanine jest zróĪnicowany w krajach europejskich, przy czym o wiele niĪszy poziom charakteryzuje EuropĊ
ĝrodkowo-Wschodnią.

17

Mezzanine Finance..., s. 52.
www.ppea.org.pl.
19
Szerzej zob. B. Mikoáajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin,
Warszawa 2007, s. 110.
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• Mimo wysiáków podejmowanych przez dostawców finansowania i wsparcia
ze strony sektora publicznego rozwój rynku finansowania typu mezzanine
w Europie ogranicza siĊ gáównie do najwyĪej sytuowanych MSP (upper-tier)
i górnego segmentu rynku niĪej sytuowanych MSP (middle-tier),
• NajniĪej usytuowane (lower-tier) nie speániają wymagaĔ komercyjnego rynku mezzanine, jeĪeli chodzi o historiĊ firmy, przychody i sprawozdawczoĞü.
UmoĪliwienie tej grupie dostĊpu do finansowania hybrydowego czĊsto wiąĪe
siĊ z koniecznoĞcią wsparcia publicznego.
• Poziom zrozumienia istoty finansowania typu mezzanine przez MSP jest
ograniczony. CzĊsto nie są Ğwiadome wymogów i moĪliwoĞci, jakie ono
stwarza dla dalszego rozwoju. Finansowanie tego typu jest czĊsto trudne do
uzyskania przez MSP w fazie rozruchu, gdyĪ wymaga zewnĊtrznego kapitaáu do sfinansowania ich dziaáaĔ przygotowawczych, uruchomienia i dziaáaĔ
marketingowych. Jednym ze sposobów, aby zachĊciü prywatnych inwestorów
do poszerzenia skali finansowania mezzanine (lub kapitaáowego) dla MSP,
moĪe byü redukowanie ryzyka inwestora poprzez rozwój nowych produktów
gwarancyjnych.
Wiele krajów stworzyáo programy wspierające finansowanie typu mezzanine. Poznanie tych rozwiązaĔ winno umoĪliwiü wzajemną wymianĊ doĞwiadczeĔ, a korzystanie
z najlepszych praktyk pozwoli szczególnie krajom z Europy ĝrodkowo-Wschodniej
bardziej rozwinąü innowacyjne narzĊdzie finansowania, jakim jest mezzanine.
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Mezzanine financing of European SMEs
The paper presents the mezzanine market in Europe, including the countries of Central and Eastern
Europe. The institutions and programs supporting mezzanine financing of SMEs as well as mezzanine
financing problems were also presented.

